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Abstract: Based on studying of teaching literary works according to genre characteristics, aiming at
developing learners’ competencies to meet the requirements of reforming the general education
program, the article focuses on analyzing the types of students’ aesthetic competencies in teaching
Vietnamese modern poetry after the August Revolution 1945 and proposing competency development
measures. The explanations presented in the article are the way of teaching poetry expected to convey
beauty and human values to nurture the students’ souls, awakening the students’ love and responsibility.
Keywords: Developing aesthetic competency, expression of aesthetic competency, teaching
Vietnamese modern poetry.
1. Mở đầu
Dạy học thơ theo hướng thực học, thực nghiệp để sản
phẩm đào tạo mang tính ứng dụng cao, có khả năng thích
ứng với mọi hoàn cảnh là yêu cầu đổi mới của chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong thế kỉ
XXI. Thơ hiện đại Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám
1945 trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở
(THCS) là một vườn hoa tươi thắm đem đến chất xanh
tươi cho đời sống tư tưởng và tình cảm của dân tộc, có
khả năng đặc biệt trong việc hình thành và phát triển năng
lực thẩm mĩ cho học sinh (HS). Một nhu cầu cấp thiết đặt
ra là làm thế nào HS phát triển được năng lực thẩm mĩ
qua việc học thơ? Cơ sở nào nhận biết được các dạng
biểu hiện năng lực thẩm mĩ ở người học? Những vấn đề
này được chúng tôi nghiên cứu dạy học theo đặc trưng
thể loại định hướng vào giáo dục đa giá trị.
Trên cơ sở nghiên cứu dạy học tác phẩm văn học theo
đặc trưng thể loại hướng vào phát triển năng lực người
học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông
mới, bài viết tập trung phân tích các dạng biểu hiện năng
lực thẩm mĩ của HS trong dạy học thơ hiện đại Việt Nam
sau Cách mạng tháng Tám 1945 và đề xuất các biện pháp
phát triển năng lực cho HS.
2. Nội dung
2.1. Năng lực thẩm mĩ và các dạng biểu hiện năng lực
thẩm mĩ của học sinh trong đọc hiểu thơ Việt Nam hiện
đại sau Cách mạng tháng Tám 1945 ở trung học cơ sở
Quan niệm năng lực thẩm mĩ
“Năng lực thẩm mĩ là một tập hợp các thuộc tính tâm,
sinh lí cùng với những phẩm chất đặc biệt về thể chất và
tinh thần giúp cho cá nhân có khả năng cảm thụ, nhận
thức, đánh giá và sáng tạo các giá trị thẩm mĩ trong cuộc
sống” [1; tr 14].

Năng lực thẩm mĩ về cơ bản không phải là năng lực
bẩm sinh mà nó được xây dựng qua thực tiễn. Trình độ
phát triển năng lực thẩm mĩ ở mỗi người phụ thuộc vào
hai yếu tố chính: năng khiếu bẩm sinh và quá trình được
giáo dục, rèn luyện trong thực tiễn. Mỗi con người đều
có một năng lực thẩm mĩ nhất định và phát triển ở những
mức độ khác nhau tùy thuộc vào năng khiếu bẩm sinh và
điều quyết định hơn là quá trình tu dưỡng, rèn luyện học
tập trong hoạt động thực tiễn.
Cấu trúc của năng lực thẩm mĩ xét từ góc độ mĩ học
gồm: nhu cầu thẩm mĩ, xúc cảm thẩm mĩ và thị hiếu thẩm
mĩ. Nhu cầu thẩm mĩ là khát vọng của con người về cái
đẹp, xóa bỏ cái xấu là một mặt quan trọng của năng lực
thẩm mĩ, là cơ sở để phát triển năng lực thẩm mĩ. Tình cảm
thẩm mĩ là loại tình cảm đặc thù xuất hiện trong quá trình
cảm thụ và sáng tạo các hiện tượng thẩm mĩ trong cuộc
sống cũng như trong tác phẩm văn học, nghệ thuật. Tình
cảm thẩm mĩ chỉ hình thành khi con người tiếp xúc, tri giác
các khách thể đặc biệt - các tác phẩm văn học nghệ thuật,
các sản phẩm đẹp của lao động, vẻ đẹp của tự nhiên. Những
tình cảm đó kích thích tích cực về mặt xã hội của con người,
điều tiết hành vi của họ và tác động đến sự hình thành lí
tưởng chính trị, xã hội, thẩm mĩ, đạo đức của cá nhân. Thị
hiếu thẩm mĩ là sở thích của con người về phương diện
thẩm mĩ, là sự nhạy cảm về cái đẹp, khả năng nhận biết và
phản ứng tức thời của chủ thể trong việc đánh giá các hiện
tượng đẹp, xấu, bi hài, là khả năng tiếp nhận và sáng tạo
thẩm mĩ. Thị hiếu thẩm mĩ bao chứa trong mình sự thống
nhất của tình cảm thẩm mĩ và lí tưởng thẩm mĩ. Yếu tố lí
trí trong thị hiếu do lí tưởng thẩm mĩ quy định.
Năng lực thẩm mĩ là năng lực đặc trưng của tiếp nhận
thơ và sáng tác thơ, “gắn bó và thống nhất với năng lực
văn học” [2; tr 18-19]. Theo tác giả Đỗ Ngọc Thống,
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năng lực thẩm mĩ là khả năng nhận biết cái đẹp; phân thuộc, ghi nhớ, tái hiện một số nghĩa do các nhà nghiên
tích, đánh giá được cái đẹp, tái hiện và tạo ra cái đẹp; cứu phê bình hoặc thầy cô đọc hộ, cảm nhận hộ. Muốn
sống nhân ái, nhân văn. Cái đẹp cần hiểu theo nghĩa rộng tiếp nhận được các giá trị tư tưởng và nghệ thuật của văn
bao gồm cả cái bi, cái hài, cái chân, cái thiện, cái cao cả, bản văn học, HS phải tự mình đọc. Có nhiều hình thức
cái tốt, cái nhân văn...[2].
đọc: đọc thầm, đọc thành tiếng, đọc thuộc lòng, đọc diễn
Các dạng biểu hiện năng lực thẩm mĩ của HS trong cảm, đọc phân vai, đọc sáng tạo và đọc hiểu. Đọc “sẽ làm
đọc hiểu thơ Việt Nam hiện đại sau Cách mạng tháng âm vang lên những tín hiệu của cuộc sống mà nhà văn
định gửi gắm, kích thích quá trình tri giác, tưởng tượng
Tám 1945 ở THCS (xem bảng).
và tái hiện hình ảnh. Cảm xúc bắt đầu từ đọc và được duy
2.2. Phát triển ở học sinh kĩ năng đọc, tìm hiểu chung
trì phát triển trong quá trình đọc... đưa người đọc vào thế
về giá trị thẩm mĩ trong tác phẩm
giới của tác phẩm [4; tr 146].
Nếu con người thưởng thức âm nhạc bằng tai, ngắm
Dạy HS đọc thơ phải bám sát những yếu tố chung về
tác phẩm hội họa, điêu khắc bằng mắt thì con đường đi thể loại cùng với việc chú ý những đặc tính riêng của mỗi
vào tác phẩm văn học nhất thiết phải từ đọc, gắn liền với bài vì “thơ là cái mĩ thuật huyền diệu thuần túy có giá trị
việc đọc. “Đọc là quá trình tiếp nhận ý nghĩa từ văn bản, hơn cả các mĩ thuật khác,... là sự kết tinh của cái đẹp hoàn
tất nhiên phải hiểu ngôn ngữ của văn bản và phải dựa vào mĩ và vô giá” [5; tr 31]. Mỗi văn bản thơ được tổ chức
tính tích cực của chủ thể” [3; tr 16-17].
đặc biệt, ngôn ngữ giàu nhạc điệu và hình ảnh nên cần tổ
Có một thực tế tồn tại lâu nay trong nhà trường là chức cho HS đọc thành tiếng, đọc diễn cảm thơ... Bằng
phần lớn HS học văn rất ít đọc văn bản, không dựa trên ngữ điệu đọc của mình, người đọc làm nổi bật được tiếng
việc đọc văn bản, chủ yếu dựa vào “thế bản”; thông nói và ngụ ý của nhà thơ” [4; tr 146].
Bảng mô tả các dạng biểu hiện năng lực thẩm mĩ của HS trong đọc hiểu thơ Việt Nam hiện đại
sau Cách mạng tháng Tám 1945 ở trung học cơ sở
Tiêu chí
Yêu cầu về kiến thức
Yêu cầu về kĩ năng
Thái độ
- Cảm nhận và rung động trước vẻ
- Nhận biết, phân tích, cắt nghĩa
đẹp của tình đồng chí, đồng đội,
Hứng thú đọc các bài thơ
được vẻ đẹp hình ảnh, từ ngữ,
tình mẹ con, bà cháu, tình yêu quê
hiện đại Việt Nam sau Cách
biện pháp nghệ thuật, tiêu để,... để
Cảm thụ hương đất nước, lòng thành kính
mạng, trong đó có các bài
phát hiện ý thơ, tình thơ, cảm
thẩm mĩ/ đối với Bác Hồ qua nghệ thuật
thơ địa phương.
nhận được cái hay, cái độc đáo
Thưởng biểu cảm, ngôn ngữ tinh tế trong trong cách giãi bày tâm tư của tác - Quan tâm, thấu hiểu, chia
thức văn các bài thơ.
sẻ niềm vui, nỗi buồn, tình
giả.
học
- Cảm nhận được sự nổi trội, hấp
yêu thương đối với cuộc
- Đánh giá được ý nghĩa, chủ đề,
dẫn của bài thơ (đề tài, chủ đề, tư
sống, thiên nhiên, con
tư tưởng, cảm hứng nghệ thuật
tưởng và thế giới hình tượng nghệ
người.
của các bài thơ.
thuật).
- Phản hồi và lí giải tích cực các
giá trị thẩm mĩ trong bài thơ.
- Hứng thú tìm hiểu truyền
Huy động vốn sống, vốn trải - Đề xuất cách nghĩ, cách cảm thống gia đình, quê hương,
Tái hiện nghiệm cá nhân, kết nối các tri nhận riêng về vẻ đẹp của con lịch sử, văn hóa dân tộc
và sáng thức ngoài văn bản giúp người người, cuộc sống chiến đấu, lao trong các bài thơ hiện đại.
tạo cái
đọc nhìn ra thế giới bên trong bài động, vẻ đẹp của thiên nhiên, đất - Có nhu cầu bày tỏ tình
đẹp
thơ nằm dưới các kí hiệu ngôn nước,... trong các bài thơ.
cảm, cảm xúc đối với thiên
ngữ.
- Biết bày tỏ tình cảm, có hành vi nhiên, cuộc sống, con
ứng xử phù hợp trước các tình người.
huống trong đời sống.
- Hiểu và trân quý những tình cảm
Phát triển
giản dị trong cuộc sống hiện tại.
- Yêu cái tốt, ghét cái xấu.
cảm xúc
- Tự nhận thức và điều chỉnh bản
- Có trái tim nhạy cảm và tâm hồn
- Có thái độ tích cực đối với
nhân văn
thân theo quy luật của cái đẹp, cái
nhân ái đối với con người, cuộc
cuộc sống chiến đấu, lao
và thẩm
thiện, cái tốt gợi ra từ tác phẩm.
sống, thiên nhiên, quê hương, đất
động.
mĩ
nước.
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Ví dụ, HS đọc bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh
Hải giọng đọc vui tươi và suy ngẫm, nhịp đọc lúc nhanh,
lúc khẩn trương, phấn khởi, càng về khổ cuối thì nhịp
chậm rãi khoan thai.
Xuất phát từ đặc trưng phản ánh của thơ, thơ đem đến
cho con người những cung bậc cảm xúc trước vẻ đẹp muôn
hình muôn vẻ của cuộc đời (thiên nhiên, đất nước, con
người, cuộc đời, lịch sử,...); thơ gợi tả vẻ đẹp con người ở
nội tâm, tư tưởng, tình cảm; thơ có thể phát hiện ra vẻ đẹp
của những sự vật rất nhỏ bé, bình thường và cả những vẻ
đẹp đồ sộ, kì vĩ). Lẽ dĩ nhiên, thơ không chỉ hướng tới cái
đẹp. Phạm vi quan tâm của thơ ca là toàn bộ những khía
cạnh thẩm mĩ khác nhau trong đời sống con người gồm cả
cái chân, cái thiện, cái tốt, cái cao cả, cái nhân văn, cái bi, cái
hài. Nắm bắt và thể hiện những khía cạnh đó một cách cụ
thể, sinh động, thơ khơi dậy ở người đọc những cảm xúc xã
hội tích cực, thỏa mãn người đọc cái nhu cầu nếm trải sự
sống. Đây là khả năng đặc thù mà không một bộ môn khoa
học hay nghệ thuật nào có thể tạo ra được.
Song những giá trị thẩm mĩ thể hiện trong văn bản
thơ không chỉ ở cái đẹp, cái xấu, cái cao cả, cái thấp hèn,
cái bi, cái hài, hình thức đẹp của tác phẩm như kết cấu,
ngôn ngữ,... cũng chính là nội dung quan trọng của giá
trị thẩm mĩ. Giá trị thẩm mĩ trong thơ là khả năng đem
đến cho người đọc những rung động trước cái đẹp: cái
đẹp của cuộc sống và cái đẹp của chính văn học. Bằng
phương pháp gợi dẫn, nêu câu hỏi, giáo viên giúp cho HS
bước đầu có hiểu biết chung về giá trị thẩm mĩ trong các
văn bản thơ trước khi đi vào đọc hiểu và cảm thụ.
Ví dụ, đọc bài thơ Đồng chí của Chính Hữu, HS cần
khai thác được giá trị thẩm mĩ nằm ở vẻ đẹp chân thực,
giản dị của anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp; ở
tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn; ở tinh thần chiến
đấu dũng cảm và tinh thần lạc quan cách mạng.
Thực tế đã chứng minh rằng thơ hay không phải bởi
người làm thơ giỏi đúc câu luyện chữ mà hay bởi thơ diễn
tả được những giá trị chân, thiện, mĩ, những vấn đề mà con
người hằng quan tâm, trăn trở, xuyên thấm vào trong hình
tượng nghệ thuật làm lay động tâm trí người, phát triển ở
họ khả năng hành động theo quy luật của cái đẹp.
2.3. Phát huy năng lực cảm thụ thẩm mĩ của học sinh
qua hoạt động phân tích, cắt nghĩa các chi tiết nghệ
thuật của tác phẩm trong tính chỉnh thể của nó
Cùng với các loại hình nghệ thuật khác, thơ ca là
phương tiện hướng con người tới cái đẹp. Cái đẹp trong thơ
là cái đẹp của ngôn từ, hình ảnh nghệ thuật, và tư tưởng, tình
cảm. Mỗi chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm đều gửi gắm, kí
thác tình cảm, thái độ, quan niệm nghệ thuật của nhà văn về
con người và cuộc đời. Nhiều chi tiết trở thành điểm sáng
thẩm mĩ của tác phẩm. Mỗi từ, mỗi chi tiết, mỗi hình ảnh,
mỗi tâm trạng, mỗi biểu tượng trong bài thơ đều là những

yếu tố hợp thành của một chỉnh thể nghệ thuật do nhà thơ
sáng tạo nên. Cho nên, muốn hiểu bài thơ không thể tiếp
nhận những yếu tố đó một cách vụn vặt, rời rạc, phi chỉnh
thể. Tư tưởng chủ đề là linh hồn của tác phẩm, là sợi chỉ đỏ
đan kết mọi yếu tố hợp thành tác phẩm. Khi dạy HS đọc
hiểu thơ, thưởng thức bài thơ, bằng phương pháp gợi mở,
giáo viên dẫn dắt HS phát hiện, nắm bắt được các chi tiết,
hình ảnh nghệ thuật đặc sắc từ đó phân tích, cắt nghĩa, minh
giải cái hay về ý nghĩa, cái đẹp về tư tưởng, tình cảm và cái
độc đáo về nghệ thuật thể hiện.
Ví dụ, đọc khổ thơ đầu miêu tả thiên nhiên mùa xuân
trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải:
“Mọc giữa dòng sông xanh
Một bông hoa tím biếc
Ôi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời”
Hình ảnh thiên nhiên mùa xuân quen thuộc nhưng
cách tả ấn tượng và thú vị. Cấu tạo ngữ pháp ở hai câu
thơ đầu bị đảo trật tự. Động từ “mọc” làm vị ngữ đứng
trước chủ ngữ “một bông hoa tím biếc” là dụng ý nghệ
thuật của nhà thơ. Cách tả như vậy không chỉ tạo cho
người đọc ấn tượng bất ngờ, mới lạ mà còn làm cho hình
ảnh sự vật trở nên sống động như đang diễn ra trước mắt.
Tưởng như bông hoa tím biếc kia như đang từ từ mọc
lên, vươn lên, xòe nở trên mặt nước giữa dòng sông trong
xanh. Tác giả không tả cụ thể bông hoa gì mọc trên dòng
sông nào? Điều quan trọng là đem đến cho người đọc
cảm xúc rộn ràng trước cảnh vật mùa xuân hài hòa, vui
tươi, tràn đầy sức sống. Hoa tím biếc mọc trên dòng sông
xanh, tiếng chim chiền chiện hót ríu ran càng làm cho
không khí xuân, bầu trời xuân vui tươi, rộn ràng, ấm áp.
Để cảm thụ được cái hay cái đẹp trong tác phẩm thơ,
HS còn có thể sử dụng phương pháp so sánh để làm bật
lên cái độc đáo, cái khác lạ, hấp dẫn của bài thơ.
“So sánh là nhìn vào cái này mà xem xét cái kia để
thấy sự giống nhau, khác nhau hoặc sự hơn kém”[6; tr
861]. Văn chương thường có sự kế thừa, tiếp nối và phát
triển đột phá về đề tài, cảm hứng, thi liệu. Người học văn
càng đọc nhiều biết rộng thì càng tạo ra được sự kết nối,
so sánh giữa các vấn đề một cách lôi cuốn hấp dẫn.
Chẳng hạn, HS so sánh hình ảnh “mặt trời”, “con chim”
trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ với các bài thơ khác để
nhận ra sự sáng tạo độc đáo của Thanh Hải.
Ước nguyện hiến dâng tất cả tuổi trẻ, tâm sức của
mình cho mùa xuân đất nước được nhà thơ Thanh Hải
thể hiện bằng những hình ảnh giản dị, khiêm nhường:
làm con chim hót cho mùa xuân vui, làm cành hoa nhỏ
toả hương sắc cho đời, hòa nhập và lắng sâu vào bản hòa
ca của đất nước dựng xây cuộc sống mới một nốt trầm
xao xuyến.
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“Ta làm con chim hót
Ta làm một nhành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến”.
Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Một khúc ca xuân:
“Nếu là con chim, chiếc lá
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình?”
Cách thể hiện của nhà thơ Thanh Hải tự nhiên, nhỏ
nhẹ mà chất chứa suy tư, cảm xúc.
So sánh Bác Hồ với mặt trời không chỉ riêng nhà thơ
Viễn Phương trong bài “Viếng lăng Bác”:
“Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”.
Mặt trời trên lăng là vật thể tự nhiên được nhân hóa
như người để ngày ngày chứng kiến sự kì diệu của “mặt
trời trong lăng rất đỏ” là hình ảnh ẩn dụ để nói về Bác Hồ.
Nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ Sáng tháng Năm lại cảm
nhận “Người rực rỡ một mặt trời cách mạng/Mà đế quốc
là loài dơi hốt hoảng/Đêm tàn bay chập choạng dưới chân
người”. So sánh Bác Hồ nằm trong lăng như mặt trời rất
đỏ trong sự chiêm ngưỡng hàng ngày của mặt trời tự nhiên
là một sự sáng tạo xuất thần, chưa hề có. Hình ảnh mặt trời
rất đỏ gợi nhớ đến trái tim lớn của Bác trọn đời thương
nước, lo dân “Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao
cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn
tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được
học hành” (báo Cứu Quốc ngày 21/1/1946).
2.4. Tổ chức cho học sinh tái hiện và sáng tạo cái đẹp
của bài thơ bằng tưởng tượng và liên tưởng
Thơ là cuộc đời. Nhưng cuộc đời trong thơ không
hiện lên cùng lúc như sự phản chiếu của một tấm gương
mà nó được xây dựng bằng nghệ thuật ngôn từ, bằng cá
tính sáng tạo của nhà thơ. Vì vậy, khi đọc thơ, HS phải
đi từ vỏ ngôn ngữ để nhận ra thế giới nghệ thuật bên trong
tác phẩm do nhà thơ dựng lên. “Có thể nói, tri giác ngôn
ngữ là bước đánh thức cánh cửa các kí hiệu của tác phẩm
và tưởng tượng tái hiện là bước giúp người đọc nhìn ra
thế giới bên trong của tác phẩm” [7; tr 194].
“Hình tượng nhân vật được sinh ra từ tâm trí của nhà
văn nhưng chỉ thực sự sống bằng tâm trí của người đọc”.
Do vậy, muốn tái tạo lại hình tượng cuộc sống, con
người trong bài thơ, giáo viên cần phát huy khả năng liên
tưởng tưởng tượng kết nối với thực tiễn, kinh nghiệm của
HS giúp các em hình dung ra và tái hiện được cảnh vật,
con người trong bài thơ.
Mỗi văn bản văn chương là tập hợp những kí hiệu bằng
ngôn từ được tác giả kết cấu theo những mã riêng. Khi

người đọc giải mã văn bản là phân tích, cắt nghĩa cấu trúc
kí hiệu văn bản làm phát lộ những hàm ngôn, những ẩn ý
nghệ thuật của tác giả tức là chuyển hệ thống kí hiệu thành
một thông điệp có nghĩa, đúng với nội dung mà người lập
mã muốn truyền đạt. Trong quá trình này, cùng với hoạt
động tri giác ngôn ngữ, vai trò của tưởng tượng liên tưởng,
vốn sống và kinh nghiệm riêng của mỗi cá nhân người đọc
cực kì quan trọng. Từ một tín hiệu, một từ ngữ, một hình
ảnh, một chi tiết nào đó do nhà văn xây dựng thường gợi
lên ở bạn đọc những liên tưởng khác nhau, bất ngờ, thú vị.
Đọc bài thơ Nhớ của Hồng Nguyên, phàm là người
Thanh Hóa đều có thể nhận ra các từ địa phương Thanh
Hóa như “nứ”, “mô”, “ni”, “bầy tôi”, “ví”, “trong
nớ”, “hiện chừ”, “viền”, “với chắc”.
Đồng chí nứ vui vui
Đồng chí mô nhớ nữa
Kể chuyện Bình Trị Thiên
Cho bầy tôi nghe ví
Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí
- Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ
Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri!
Chúng tôi đi nhớ nhất câu ri
Dân chúng cầm tay lắc lắc:
Độc lập nhớ rẽ viền chơi ví chắc!
Bằng các từ địa phương Thanh Hóa, nhà thơ Hồng
Nguyên đã “dựng lên hình tượng những người nông dân
mặc áo lính thời kì đầu của cuộc kháng chiến với vẻ hồn
nhiên mộc mạc chân chất quê mùa và tình cảm lạc quan
yêu đời của một tập thể lớp “thanh niên áo vải chân
không đi lùng giặc đánh”. Họ là những người nghèo lam
lũ ở thôn quê nhưng tất cả cho kháng chiến “thóc không
thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Từ những
anh trai cày, phu xe, thợ cắt tóc... các anh đi vào cuộc
kháng chiến vượt lên thiếu thốn, gian khổ để yêu đời. Sử
dụng hàng loạt từ địa phương, nhà thơ Hồng Nguyên đã
làm cho con người quê hương Thanh Hóa hiện lên đậm
nét trong cuộc kháng chiến chống Pháp - cái phong vị
quê mà chỉ Thanh Hóa mới có, giữa “bọn người tứ xứ”
vẫn không thể lẫn vào đâu được: lời ăn tiếng nói của
người Thanh Hóa, đức tính chân chất, bộc trực của những
chàng trai quê hồn hậu, lạc quan đi vào cuộc kháng chiến
của nhân dân”[8; tr 20].
Tăng cường liên tưởng, quan sát và phát huy những
trải nghiệm thực tế của HS để tái hiện vẻ đẹp của tình
mẫu tử, tình quân dân, tình yêu đất nước khi đọc bài thơ
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn
Khoa Điềm.
“Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội
Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng”
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Trong công việc giã gạo nặng nhọc của người mẹ có
giấc ngủ chập chờn, của cu Tai trên lưng mẹ. Dường như
cu Tai cũng thấy được nỗi vất vả và ý nghĩa đẹp đó trong
việc làm của mẹ nên hơi thở em hoà cùng hơi thở mẹ và
em cố ngủ ngoan cho mẹ yên lòng.
Nếu ai từng trải nghiệm hoặc chứng kiến cảnh giã gạo
bằng chày trong cối gỗ của người dân lao động miền núi
mới thấy hết sự vất vả khi biến hạt thóc thành hạt gạo
trắng ngần. Nhà thơ đã chọn lựa những động tác tiêu biểu
để miêu tả công việc giã gạo nặng nhọc và thể hiện tình
mẹ con mộc mạc mà sâu nặng của người mẹ miền núi.
Cảnh tượng chân thật ấy càng làm xúc động người đọc:
“Mồ hôi mẹ rơi, má em nóng hổi
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời”
Khi mẹ giã gạo, Cu Tai vần ngủ trên lưng. Trong giấc
ngủ, em vẫn cảm nhận được mồ hôi của mẹ rơi trên má
em nóng hổi, cảm nhận được sự vất vả và tình yêu con
thiết tha của mẹ.
Tác giả đã sử dụng thành công nghệ thuật so sánh:
đôi vai mẹ gầy làm gối cho con, lưng mẹ đung đưa làm
nôi ru con ngủ và nhịp tim của mẹ hát thành lời yêu
thương tha thiết. Trong giấc ngủ, lúc nào Cu Tai cũng
được ấp ủ trong hơi thở và tình thương của mẹ, được
nghe mẹ hát ru. Khổ thơ đã thể hiện được tình mẫu tử
thắm thiết, thiêng liêng cùng công việc vất vả của người
mẹ giã gạo để nuôi con, nuôi bộ đội giải phóng.
Rõ ràng, trong quá trình phân tích, cắt nghĩa cấu trúc
kí hiệu tác phẩm để tái hiện và sáng tạo thẩm mĩ vai trò
của liên tưởng cực kì quan trọng, là dấu hiệu của việc
chuyển thế giới nghệ thuật của tác phẩm vào thế giới tâm
linh của người đọc. Pautôpxki từng nói: “Sáng tác là đem
liên tưởng của mình đến với bạn đọc. Liên tưởng của
người đọc bắt gặp được liên tưởng của nhà văn càng nhanh
nhạy, càng sâu sắc bao nhiêu thì hiệu quả tiếp nhận càng
cao bấy nhiêu” [7; tr 174]. Nhận định trên vừa để khẳng
định tầm quan trọng của liên tưởng trong sáng tác và tiếp
nhận tác phẩm văn học, đồng thời vừa nhấn mạnh một
năng lực rất cần thiết trong cảm thụ thơ. Nhờ có khả năng
định hướng liên tưởng, việc tái hiện và sáng tạo thẩm mĩ
trong quá trình tiếp tiếp nhận tác phẩm luôn tìm được tiếng
nói chung giữa người đọc với người đọc, giữa người đọc
với tác giả, khắc phục được lối cảm thụ, tác phẩm tùy tiện,
chủ quan có khi suy diễn ngây ngô, nhảm nhí.
2.5. Phát triển cảm xúc nhân văn và thẩm mĩ cho học sinh
bằng cách đưa bài thơ vào những cảnh huống riêng
Thơ nói bằng cảm xúc, vì thế thơ được xem như sự kết
tinh của cái đẹp sâu xa hoàn mĩ và vô giá. Đến với thơ,
người đọc muốn đi tìm cái đẹp, một cuộc sống như mình
ao ước, một hỗ trợ cho việc điều chỉnh những thiếu hụt,

những cái chưa có làm phong phú con người mình hơn,
hài hòa, hoàn thiện, làm cho hiện thực nhập vào lí tưởng.
Để phát triển cảm xúc nhân văn và thẩm mĩ cho HS
trong các giờ học thơ, giáo viên tạo tình huống, yêu cầu
HS ứng dụng thực tiễn, đưa tác phẩm vào những cảnh
huống riêng, kết nối thực tiễn và kinh nghiệm của bản
thân để thấu cảm, đồng cảm với tâm trạng, cảm xúc của
chủ thể trữ tình trên cơ sở đó tự nhận thức, tìm ra ý nghĩa
ứng dụng cho bản thân.
Ví dụ, đọc bài thơ Nói với con của Y Phương: Những
lời người cha nói với con trong bài thơ gợi em nhớ đến
ai? Người cha ấy làm công việc gì? Cảm xúc của em khi
đọc những lời của người cha nói với con?
“Người đồng mình thương lắm con ơi
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”
Người đọc như thấy hiện lên quê hương, người thân
của mình. Người đồng mình sống vất vả, nghèo đói, cực
nhọc, lam lũ nhưng mạnh mẽ, khoáng đạt nuôi chí lớn,
luôn yêu quý, tự hào và gắn bó với quê hương. Người
cha áo vải một đời gắn bó với quê nghèo dạy con sống
phải có nghĩa tình, chung thủy với quê hương, biết chấp
nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí tình yêu
và niềm tin của mình, không chê bai, phản bội quê hương
dù quê hương còn nghèo, buồn, còn gian nan vất vả. Tình
yêu ấy sẽ nuôi lớn trong con khát vọng xây dựng quê
hương khi mai này tung cánh muôn phương.
Nghĩa của bài thơ không chỉ ở văn bản mà là kết quả
của sự giao tiếp giữa văn bản và người đọc vì khi tiếp
nhận, người đọc đã đưa tác phẩm vào ngữ cảnh riêng của
mình với những kinh nghiệm, vốn sống, trình độ nhận
thức, năng lực tư duy, thị hiếu và quan điểm thẩm mĩ
mang dấu ấn cá nhân. Đọc bài thơ mà chỉ dừng ở việc
hiểu nội dung tư tưởng, chủ đề văn bản, hiểu tâm sự, thái
độ của nhà thơ về con người, cuộc đời, hiểu cấu trúc,
nghệ thuật, thể loại văn bản thì chưa đủ. Đọc thơ phải xúc
động, lay động tâm hồn vì văn học giáo dục một cách kì
diệu bằng cách trò chuyện, tâm tình thông qua đối thoại
ngầm giữa nhà thơ, thế giới nghệ thuật và người đọc với
những cảnh huống, thân phận khác nhau.
Lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ chỉ ra rằng văn bản không
chỉ nhằm mục đích thông tin mà nhằm để tác động. Như
vậy, HS chỉ thực sự được phát triển cảm xúc nhân văn và
thẩm mĩ khi có một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa ngữ
cảnh của tác phẩm, nhà văn và ngữ cảnh của người đọc.
Giải mã một bài thơ, người đọc hiểu ra nhiều chuyện đời,

171

(Xem tiếp trang 270)

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 197-201

1
gt  V0 .
10
- Khi tàu dừng hẳn V  0 , nên
10.V0
1
.
0   gt  V0  t 
10
g
V 

- Thay t vào phương trình chuyển động, ta có quãng
đường mà tàu đi được từ lúc hãm đến lúc dừng hẳn là:

Toán cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Công
nghiệp. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội, số 59 (1), tr 3-11.
[7] Mai Văn Thi (2015). Thực trạng giảng dạy xác suất
thống kê cho sinh viên ngành hàng hải theo hướng
chuẩn bị năng lực nghề nghiệp tại trường Đại học
Hàng Hải Việt Nam. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt
tháng 7, tr 147-148.
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Khi triển khai các ví dụ trên, SV sẽ thực hiện giải toán
trên lớp, phân tích đề bài, tìm lời giải, ... và thực hiện lời
giải trên lớp. GV chỉ hỗ trợ, gợi ý các nhóm hay từng SV
chứ không phải nhắc lại các kiến thức lí thuyết đã có cũng
như trình bày lời giải. GV cho phép SV sử dụng thiết bị
truy cập vào website có sẵn để đọc lại các kiến thức lí
thuyết đã có, khai thác tài liệu khác nữa,...
3. Kết luận
Thông qua việc phối thợp sử dụng các hình thức dạy
học trên lớp và qua mạng internet, có thể tiết kiện được
thời gian học tập lí thuyết trên lớp của SV, tăng cường khả
năng và thời gian tự học của SV ngoài giờ lên lớp. Chúng
tôi dành nhiều thời gian cho việc rèn luyện các kĩ năng giải
toán liên quan đến các học phần chuyên ngành, các bài
toán có nội dung thực tiễn nghề nghiệp sau đào tạo trên lớp
cho SV. Điều này một mặt rèn luyện kĩ năng giải toán cho
SV, một mặt tạo sự hứng thú trong học tập của SV.
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